
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання двадцять четвертої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 08 листопада 2016 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 17 
Відсутні – 5 

 
Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 

Сільський голова виніс на голосування Порядок денний зі змінами. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 2; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного за основу, 
рішення № 512-24-VІІ (рішення додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 67-3-VІІ 
«Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік»: 

- виділення субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- поповнення статутного фонду КП «Горянин» Гірської сільської ради. 
2. Затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дороги по вулиці Степовій в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

3. Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної 
громади села Гора інженерних мереж та будівель призначених для 
обслуговування житлових будинків та гуртожитку по вул. Науки в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

4. Про надання пропозицій Гірській сільській раді до Київської державної 
адміністрації та до Київської обласної ради щодо внесення змін до 
Перспективного плану формування територіальних громад Київської області. 

5. Різне. 
 

І питання: Про поповнення статутного фонду КП «Горянин» Гірської 
сільської ради 
Слухали: головного бухгалтера, директора КП «Горянин» Гірської сільської 
ради та депутатів щодо поповнення статутного фонду в зв’язку з виробничою 
необхідністю. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо поповнення статутного 
фонду «КП» Горянин Гірської сільської ради. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 513-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІ питання: Про надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Слухали: головного бухгалтера щодо надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання субвенції 
Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 514-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 
року № 67-3-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік». 
Слухали: головного бухгалтера щодо внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2015 року № 67-3-VІІ. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради «Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 515-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дороги по вулиці Степовій в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: секретаря та депутатів ради щодо необхідності затвердження даної 
документації. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дороги по вулиці 
Степовій 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 516-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
V питання: Про надання згоди на передачу в комунальному власність 
територіальної громади села Гора інженерних мереж та будівель 
призначених для обслуговування житлових будинків та гуртожитку по 
вул. Науки в с. Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: секретаря та депутатів ради щодо надання згоди. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання згоди на 
передачу  в комунальну власність територіальної громади села Гора інженерних 
мереж та будівель призначених для обслуговування житлових будинків та 
гуртожитку по вул. Науки в с. Гора Бориспільського району Київської області 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 517-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІ питання: Про надання пропозицій Гірської сільської ради до Київської 
обласної адміністрації та до Київської обласної ради щодо внесення змін до 
Перспективного плану формування території громад Київської області 
Слухали: заступника голови ради та депутатів, також в обговоренні питання 
приймали участь присутні мешканці села Гора щодо надання пропозицій для 
внесення змін до Перспективного плану формування території громад 
Київської області. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання пропозицій 
Гірської сільської ради до Київської обласної адміністрації та до Київської 
обласної ради щодо внесення змін до Перспективного плану формування 
території громад Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 5. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 518-24-VІІ (рішення 
додається). 
 
 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


